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RAPPORT 
 
Sakersättning och fasta avgifter i lantmäteriförrätt-
ningar 

 

Sammanfattning 
I denna PM lämnas förslag att införa en möjlighet till sakersättning för 
vissa förrättningstyper och en fast administrativ avgift för vissa definierade 
delmoment i förrättningsprocessen. Förslaget innebär att Lantmäteriet ges 
möjlighet att besluta om föreskrifter om vilka förrättningar som ska omfat-
tas av sakersättning och för vilka delmoment i förrättningar som en admi-
nistrativ avgift ska tas ut samt om avgifternas storlek. 

Förslaget innebär att det blir tydligare och mer förutsägbart för kunderna, 
dvs. de sakägare som berörs av en förrättning, att veta hur mycket en för-
rättningsåtgärd kostar. 

Genom förslaget minskar också den interna administrationen kring vissa 
rutinåtgärder som finns i varje förrättning. 

Vidare är förändringen ett steg mot att skapa ett bättre underlag för att 
täcka myndighetens kostnader när lantmäterimyndigheterna går mot en 
mer digital och automatiserad fastighetsbildning. Den skapar bättre förut-
sättningar för att täcka myndighetens kostnader och ge god lantmäteriser-
vice för såväl den statliga som de kommunala lantmäterimyndigheterna. 

I promemorian redovisas hur dagens avgiftssättning ser ut och bakgrunden 
till denna, de problem som den innebär och hur den kan kompletteras med 
sakersättning för vissa förrättningstyper och en fast administrativ avgift för 
vissa delmoment som utförs i varje förrättning. Slutligen redovisas konse-
kvenser av förslaget samt förslag till förordningsändringar. 

Företrädare för de kommunala lantmäterimyndigheterna har bidragit med 
underlag och synpunkter under arbetet med promemorian.  
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Begreppsförklaringar 
 

Administrativ avgift Sådan sakersättning som avser vissa bestämda delmoment 
vid förrättningar.  

Fast pris Ett mellan sakägaren och lantmäterimyndigheten överens-
kommet fast pris på en förrättningsåtgärd. Kan f.n. användas 
i stället för tidersättning om sakägaren begär det och myndig-
heten anser sig kunna lämna ett erbjudande om fast pris, som 
också accepteras av sakägaren. 

KLM  Kommunal lantmäterimyndighet. Det finns 39 sådana. 

Löpande räkning Debitering sker utifrån antalet nedlagda timmar i ärendet.   

Sakersättning Ett i förväg beslutat pris för en viss bestämd typ av förrätt-
ning eller bestämda delmoment vid förrättningar. En modell 
med sådana bestämda priser brukar kallas saktaxa. 

SLM Den statliga lantmäterimyndigheten (Lantmäteriet). 

Tidersättning Ersättning per timme för en förrättning, i enlighet med en be-
slutad taxa med timpriser. Samtliga nedlagda timmar i ett 
ärende är underlag till priset för förrättningen. En modell 
med debitering per nedlagd timme brukar kallas tidtaxa. 

Timtaxa Den beslutade kostnad per timme som en myndighetshand-
läggare belastar ett ärende. Taxan är f.n. uppdelad i fyra pris-
kategorier; (1. beredande/mät/biträdande, 2. beslutande, 3. 
specialist och 4. senior), från 1150 kronor per timme till 1825 
kronor per timme). Taxan beslutas av Lantmäteriet, efter 
samråd med Ekonomistyrningsverket. 
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1 Författningsförslag 
Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter 
vid lantmäteriförrättningar 
 
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1995:1459) om avgifter vid 
lantmäteriförrättningar 
   dels att 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse, 
   dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande ly-
delse 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Avgiftens storlek 

4 § 

Avgiften beräknas efter den tid 
som behövs för handläggning av 
förrättningen och införande i fas-
tighetsregistret, inklusive manuellt 
förd registerkarta, samt kostna-
derna för handläggningen respek-
tive införandet. 

Avgiften beräknas efter den tid 
som behövs för handläggning av 
förrättningen och införande i fas-
tighetsregistret, inklusive manuellt 
förd registerkarta, samt kostna-
derna för handläggningen respek-
tive införandet (tidersättning). 

5 § 

Om en sakägare begär det skall 
lantmäterimyndigheten, om det är 
möjligt, för en viss förrättning eller 
för en del av förrättningen lämna 
skriftligt anbud.  

Om en sakägare begär det ska lant-
mäterimyndigheten, om det är 
möjligt, för en viss förrättning eller 
för en del av förrättningen lämna 
skriftligt anbud (fast pris).  

5 a § 

 Lantmäteriet får bestämma att saker-
sättning ska utgå för vissa åtgärder vid 
förrättningar och för vissa förrätt-
ningstyper i stället för tidersättning 
och fast pris enligt 4-5 §§. 
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2 Bakgrund till nuvarande avgiftsmodell 
Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning är den process i enlighet med bestämmelserna i fastig-
hetsbildningslagen som leder fram till en ändring i markens indelning i fas-
tigheter. Genom denna lagstiftning och andra lagar som t.ex. anläggnings-
lagen och ledningsrättslagen, kan andra rättigheter också tillskapas. Sådana 
ärenden handläggs av en lantmäterimyndighet, och ärendet brukar benäm-
nas förrättning. Fastighetsbildningen har i olika sammanhang (se t.ex. 
prop. 1994/95:166 och 1995/96:78) sagts vara en statlig angelägenhet, men 
det finns en möjlighet för en kommun att ansöka om och få regeringens till-
stånd att bedriva verksamhet i en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). 
Den verkar då exklusivt inom den kommunen.  

Det finns en statlig lantmäterimyndighet med hela landet som verksam-
hetsområde, exklusive de 39 kommuner i vilka det finns en kommunal så-
dan, och den är en del av Lantmäteriet. De kommunala lantmäterimyndig-
heterna verkar under samma regelverk som den statliga myndigheten.  

Fastighetsbildning är en kvalificerad form av myndighetsutövning, med 
stark påverkan bl.a. på det enskilda ägandet. En förrättning innehåller som 
regel ett antal frågeställningar av juridisk, teknisk och ekonomisk natur. 
Ofta måste t.ex. äldre handlingar gås igenom och tolkas utifrån då gällande 
lagstiftning. Kostnaden och priset för en lantmäteriförrättning varierar väl-
digt mycket beroende på dess omfattning och svårighetsgrad. För en av-
styckning av en fastighet vars areal är mindre än 5.000 m2 är det genom-
snittliga priset runt 35.000 kr.  

Gällande regelverk 

I avgiftsförordningen (1992:191) slås fast att en myndighet ska ha ett be-
myndigande för att ta ut en avgift och bestämma storleken på den. Där står 
också att full kostnadstäckning gäller som ekonomiskt mål om inget annat 
har beslutats. Enligt 2 kap 6 § fastighetsbildningslagen ska kostnaderna för 
genomförande av fastighetsbildning betalas enligt de bestämmelser som 
gäller för den fastighetsbildningsåtgärd om vilken är fråga. Närmare be-
stämmelser finns i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriför-
rättningar (med ”förordningen” nedan avses denna förordning om inget 
annat anges). De avgifter som regleras här och i förordningens föregångare, 
benämns ofta lantmäteritaxan. 

Enligt 4 § i förordningen ska avgiften beräknas efter den tid som behövs för 
handläggningen av förrättning och införande i fastighetsregistret, s.k. tim-
taxa. Om sakägaren begär det ska, enligt 5 §, lantmäterimyndigheten lämna 
skriftligt anbud (”fast pris”), om så är möjligt. Timtaxan regleras i en myn-
dighetsföreskrift som beslutas av Lantmäteriet och ändringar i föreskriften 
görs efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Dessa föreskrifter gäller 
även de 39 KLM, men de får enligt 14§ förordningen besluta om lägre av-
gifter än vad Lantmäteriet beslutat om.   
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Nuvarande avgiftsmodell 

Den nuvarande konstruktionen med en helt tidbaserad timtaxa infördes 
1996 och ersatte den tidigare blandningen av tidersättning och sakersätt-
ning. Det innebar en förändring från ett fast pris på vissa förrättningstyper, 
främst för avstyckningar mindre än fem hektar och enklare fastighetsbe-
stämningar och fastighetsregleringar, till att den sökande betalar för förrätt-
ningshandläggarens nedlagda timmar i ärendet, och det i alla förrättnings-
typer. Sakersättning förekom vid tiden för denna förändring i cirka 40 pro-
cent av förrättningsärendena (prop. 1994/95:90). 

Den fram till 1996 gällande saktaxan ansågs inte skapa tillräckliga incita-
ment för att minska kostnaderna och därmed avgifterna för sakägarna, var-
för fråga uppkom om det var möjligt att via en förändrad konstruktion av 
lantmäteritaxan skapa sådana incitament. LI-utredningen hade i sitt andra 
betänkande (SOU 1994:90 s. 299 ff) presenterat förslag till finansiering av 
fastighetsbildningsverksamheten, och bara några år tidigare hade Fastig-
hetsbildningskostnadsutredningen utrett lantmäteritaxan (SOU 1990:9).  

Fastighetsbildningskostnadsutredningen övervägde bl.a. en nyttoprincip 
där markvärdena skulle få påverka avgiftens storlek. Detta för att komma 
till rätta med det köpmotstånd av lantmäteriförrättningar som upplevdes i 
delar av landet där markvärdena är låga. Den tekniska lösningen skulle 
vara att knyta avgiftens storlek till uppgifter om markvärden, t.ex. mark-
värdeskartor och fastighetstaxeringen. I sin analys kom utredningen fram 
till att en sådan lösning avviker från gällande principer för statlig avgifts-
sättning genom att avgifterna inte blir helt kostnadsrelaterade. Dessutom 
menade utredningen att det skulle bli arbetskrävande att bestämma avgif-
ten. Av dessa anledningar lämnade utredningen inget förslag i denna del. 

LI-utredningen konstaterade i sitt betänkande att lantmäterimyndigheterna 
skulle bedriva en monopolverksamhet och att det då kunde vara mindre 
lämpligt att bedriva verksamheten på sakägarnas bekostnad på löpande 
räkning. Andra alternativ övervägdes därför i form av ett incitamentskap-
ande takpris där myndighet och sakägare skulle dela på den ”vinst” som 
uppkom om förrättningen kunde genomföras till en lägre kostnad, samt en 
kombination av takpriser för vissa slags förrättningar och timpriser för öv-
riga. Utredaren fastnade för det senare alternativet men poängterade att det 
är viktigt att en sådan ny taxekonstruktion följs upp och att en utvärdering 
av tillämpningen kommer till stånd. 

Regeringen presenterade sitt förslag i propositionen ”Finansiering m.m. av 
lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet (prop. 1994/95:166). Remissin-
stansernas syn på utredarens förslag var väldigt blandade. Regeringen me-
nade, liksom flertalet remissinstanser, att en ny lantmäteritaxa bör ha tider-
sättning som huvudprincip. Det skulle bl.a. ge sakägarna ett incitament för 
att själva bidra till en rationell handläggning av ärendet och det skulle vara 
lätt att kalkylera och tillämpa en timtaxa för myndigheten. Regeringen be-
dömde emellertid att ytterligare en komponent behövdes eftersom en 
renodlad timtaxa ibland kan innebära en osäkerhet för sakägaren.  
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Förslaget, som inte ändrades i riksdagsbehandlingen (bet. 1994/95:BoU17), 
innebar att kostnaderna även i fortsättningen skulle betalas av berörda 
sakägare. Den nya lantmäteritaxan skulle baseras på tidersättning med 
möjlighet för sakägare att begära en fast avgift i det enskilda ärendet. Detta, 
bedömde regeringen, skulle fungera smidigare än det av utredaren före-
slagna takpriset. Eftersom en renodlad tidersättning också kan leda till bl.a. 
regionala skillnader i avgiftsuttag borde möjligheter till utjämning finnas, 
och detta skulle främst avse kostnader för resor. I praktiken skulle använd-
ningen av fast pris på begäran underlättas av att varje lantmäterimyndighet 
tog fram en ”lathund” för beräkning av avgifter. Då fanns det en statlig 
lantmäterimyndighet i varje län. Sedan 2008 finns det bara en statlig lant-
mäterimyndighet, och därmed bara en lathund. 

I samband med 2003 års ekonomiska proposition (prop. 2002/03:100) för-
ändrades kostnadsunderlaget för taxan genom att även kostnaderna för 
fastighetsregistrering skulle ingå. Tidigare hade det finansierats med an-
slag. 
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3 Problem med dagens avgiftsmodell  
Regeringens ambitioner 

En önskvärd effekt som regeringen avsåg med reformen 1996, då lantmäte-
rimyndigheterna övergick till en avgiftsmodell baserad på tidersättning, 
var att sakägarna skulle betala för det faktiskt utförda arbetet i förrätt-
ningen. Detta torde i regel uppfattas som en rättvis och rimlig avgiftsmo-
dell av sakägaren. Dock finns alltid en inbyggd variation i priset ut mot 
sakägaren i en helt tidbaserad avgiftsmodell. Priset för sakägare kommer 
alltid att variera då det sätts i varje enskilt fall av ansvarig myndighets-
handläggare. 

Regeringens ambition med reformen var också att en renodlad tidersätt-
ning skulle bidra till en mer rationell handläggning. Här förutsåg man en 
mer aktiv roll från sakägarens sida som skulle kunna påverka handlägg-
ningen och minska tidsåtgången i ärendeprocessen. På det viset skulle 
myndighetshandläggarens tid i ärendet kunna minska och handläggningen 
påskyndas. Detta har nu tjugo år senare visat sig vara svårt att åstad-
komma och har helt enkelt inte infriats. En bidragande orsak kan vara att 
handläggningen av fastighetsbildningsärenden i realiteten innehåller få 
moment där sakägare har möjlighet att delta. Ungefär samtidigt som den 
nya modellen infördes ändrades arbetssättet i förrättningar, exempelvis ge-
nom införandet av GPS vid mätning, och möjligheterna för sakägaren att 
medverka på avsett sätt försvann i princip. 

Slutligen skulle sakägarna kunna begära fast pris, där så är möjligt, för att 
komma åt ett befarat köpmotstånd kopplat till osäkerheten i att enbart er-
bjuda priser via löpande räkning. Som framgått var andelen ärenden som 
fram till 1996 hade sakersättning 40 procent. Andelen fasta priser under 
2016 var 14 procent. Följaktligen var andelen sakägare som fick ett förväg 
bestämt pris nästan tre gånger större i den gamla avgiftsmodellen.  

 

Tidersättning kontra sakersättning 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i sin skrift Ta rätt pris! (2014) uttalat att 
fast avgift ska användas när produkter eller tjänster är rutin- och likartade. 
Där det inte är möjligt och där variationen och osäkerheten mellan ärenden 
är för stor bör enligt ESV tidtaxa användas som underlag för avgift. Dagens 
avgiftsmodell för förrättningsverksamheten kan inte sägas uppfylla dessa 
kriterier, då vissa förrättningstyper inte har så stor variation eller osäker-
het. För sådana bör fast avgift, dvs. det som har benämnts sakersättning, 
användas. Och flera moment i en förrättning, oavsett slag av förrättning, är 
rutin- och likartade. 

Av en annan rapport från ESV (ESV 2000:21) framgår att tidersättning är ett 
debiteringssätt som inte ger incitament till kostnadseffektivitet. Som en an-
nan kostnadsdrivande aspekt lyfts det fram i ESV:s rapport att ambitionsni-
vån kan bli för hög när tidersättning tillämpas.  
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Det kan också noteras att ESV i sitt senaste samrådsyttrande (ESV dnr 4.2-
1230/2016) till Lantmäteriet inför beslut om taxeändring konstaterade att 
praxis vid avgiftssättning av offentligrättslig verksamhet är att samma 
tjänst ska kosta lika mycket i hela landet. KLM har, enligt ESV, inte något 
krav på full kostnadstäckning och kan därmed ta ut lägre avgifter. Konse-
kvensen för medborgarna blir att de får betala olika avgifter för samma 
tjänst beroende på var i landet de bor. 

1998 infördes den s.k. enhandläggarmodellen på Lantmäteriet där förrätt-
ningslantmätaren själv skulle utföra alla moment i ett ärende. En av grun-
derna till förändringen var att reducera alla överlämningar i ett ärende som 
skapade s.k. flaskhalsar och medförde längre leveranstider. Denna modell 
tillät relativt stora frihetsgrader för den ansvarige myndighetshandlägga-
ren att lägga upp och genomföra en förrättning.  

I ett examensarbete år 2007 vid Lunds Tekniska Högskola ”Regionala skill-
nader i förrättningskostnader” (Larsson/Lindgren) lyfts just enhandläggar-
modellen samt lokala skillnader i tidredovisning och tiduppföljning som en 
av huvudorsakerna till regionala skillnader i förrättningskostnader. Arbetet 
innehåller en jämförelse mellan de statliga lantmäterikontoren i Ängel-
holm, Halmstad och Karlstad och genomfördes 2006-2007. Kostnadsvariat-
ioner i förrättningsärenden påverkar självfallet myndighetens pris ut mot 
sakägarna. 

 

Fasta priser 

För sakägarna innebär dagens timtaxa en ekonomisk osäkerhet eftersom 
handläggarna vid myndigheten inte vet vad priset kommer att bli förrän 
uppdraget är slutfört. Detta förutsågs vid avgiftsreformen 1996 och skulle 
som framgått underlättas genom att sakägaren kan begära, och om så är 
möjligt, få ett fast pris för sökt åtgärd. Fast pris har dock aldrig blivit en 
väletablerad företeelse. 

Ett skäl till det är att många sakägare hoppas att löpande räkning ska bli 
billigare än det erbjudna fasta priset. I synnerhet när det offererade priset 
upplevs som högt, vilket det lätt blir i tätbebyggda områden som i Stock-
holm. Där är det höga markvärden och förrättningarna har inte sällan fler 
intressenter än i andra områden. De blir ofta betydligt mer komplexa att 
hantera även om de ligger i planlagda områden. Samtidigt finns det en osä-
kerhet hos de enskilda förrättningslantmätarna vad gäller att i ett väldigt 
tidigt skede bedöma ett ärendes svårighetsgrad, och det gäller kanske sär-
skilt när man inte arbetat så länge. Det kan nog sägas att just diskussioner 
om prissättning bidrar negativt till arbetsplatsens attraktivitet. 

I ett examensarbete 2014 vid Högskolan i Gävle ”Förrättningskostnadens 
fördelning på arbetsmoment”(Ronnebro & Setälä), jämförs förekomsten av 
fasta priser mellan de statliga lantmäterikontoren i Stockholm och Växjö. 
För avstyckningsärenden är i Växjö inte mindre än 62 procent lämnade och 
antagna med fasta priser, medan Stockholm endast når upp till 19 procent.  
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Åren 2015 och 2016 var andelen förrättningar med fast pris runt 14 procent 
av alla avslutade förrättningar inom den statliga lantmäterimyndigheten. 
Prissättning och tillvägagångssätt ser också olika ut mellan den statliga 
lantmäterimyndigheten och de 39 KLM. Detta ökar olikheterna ytterligare 
och möjligheten för sökande och sakägare att få en god förutsägbarhet och 
likabehandling i myndighetsutövningen. Inom KLM-kollektivet varierar 
användning av fast pris från ca 75 procent på vissa KLM till mindre än 5 
procent på andra.  

Idag läggs mycket tid ned på att uppskatta tidsåtgång och pris för ansök-
ningar. Med sakersättning för vissa förrättningstyper skulle detta prissätt-
ningsmoment försvinna för dessa. Det kommer alltjämt behövas ett un-
derlag för att kunna justera ersättningsnivån för de ärendetyper som har 
sakersättning utifrån utfallet. Formerna för att göra det bör kunna väsent-
ligt förenklas jämfört med hur det sker i dag. 

 

Tidföring i rutinartade delmoment 

All tid som uppstår kopplat till ett enskilt ärende ska tidredovisas som un-
derlag för kommande fakturering av ärenden. Den gäller även för tids-
mässigt korta insatser av administrativ och repetitiv karaktär. En sådan 
ordning blir dock inte rationell när processer effektiviseras och ärendemo-
ment utförs på nya sätt. Detta förstärks när hanteringen av ett ärende i en 
snar framtid digitaliseras.  

Lantmäteriet inför nu ”En adress in” där all post till Lantmäteriets förrätt-
ningskontor går till en särskild funktion i Gävle. Där kommer alla inkom-
mande handlingar att hanteras; nya ärenden läggs upp, handlingar diarie-
förs och skannas, m.m. Kraven på tidföring i varje enskild åtgärd utifrån 
dagens avgiftsmodell leder till en sämre effektivitet då en stor del av ar-
betstiden går åt till att administrera korta tidsmoment. Istället bör en möj-
lighet att debitera en fast avgift för vissa tydliga och avgränsade delmo-
ment införas. Med en i förväg beslutad, schablonmässig fast avgift blir pro-
cessen kortare och effektivare, tidföringen i verksamheten enklare och den 
icke produktiva tiden minskar. 

 

Förutsättning för digitalisering 

Fastighetsbildningen står som de flesta organisationer idag inför stora ut-
maningar kopplat till digitalisering. I Lantmäteriet är redan efter ett år sex 
procent av besluten rörande fastighetsinskrivningsärenden automatiserade. 
Att delar av, eller delmoment av, fastighetsbildningens förrättningar också 
kommer att automatiseras är mycket troligt. En timersättning blir då 
olämpligare som avgiftsunderlag och kostnadsbärare för de ärendetyper 
som går att automatisera med ny digital teknik.  

Kostnaden i ärendet kommer i större omfattning att bestå av drift och av-
skrivningar för de nya tekniska systemen och lösningar. Nedlagd arbetstid 
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kommer inte längre att vara den mest avgörande eller lämpligaste kompo-
nenten för att bestämma förrättningspriset, eftersom en allt större del av 
kostnaden kommer att vara IT-relaterad. 

 

Överklagade förrättningsräkningar 

Ett annat problem med dagens avgiftsmodell som bör nämnas är de över-
klaganden av förrättningsräkningar som görs av sakägare i förrättningarna. 
Antalet överklaganden tenderar att öka och en orsak till detta är att pris-
sättningen är svår att överblicka och förstå för den enskilde sakägaren.  

Överklagade förrättningsräkningar skapar en relativt stor och kostsam ar-
betsinsats för lantmäterimyndigheterna. Även om myndigheterna formellt 
sett inte är part i målen begär domstolarna regelmässigt in yttranden och 
utredningar som i många fall är mycket detaljerade och omfattande. Det är 
oftast särskilt utsedda handläggare, jurister eller andra seniora medarbe-
tare, som utarbetar underlagen och yttrandena till domstolarna. Även be-
rörda förrättningslantmätare och chefer blir engagerade i arbetet kring 
överklaganden. Den arbetstid som läggs på hanteringen av överklaganden 
skulle i stället kunna omfördelas till produktivt förrättningsarbete, vilket 
bidrar till att minska handläggningstiderna.   

Ett system med en administrativ avgift och sakersättning gör att sakägarna 
får lättare att förutse kostnaderna för förrättningen och därmed skapas en 
acceptans för prissättningen, vilket bör leda till färre överklaganden.  
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4 Förslag på ny modell för avgifter 

Förslag om införande av sakersättning och en administrativ avgift 

Lantmäteriets bedömning baserat på de erfarenheter som myndigheten fått 
av de olika avgiftsmodellerna, är att förutsägbara fasta priser där så är möj-
ligt är en mer önskvärd lösning både för sakägaren och myndigheten. Det 
bör därför införas en möjlighet att besluta om fasta förutbestämda avgifter 
enligt följande.   

 Sakersättning införs för ett antal enklare förrättningstyper. Detta kom-
mer att göra det tydligare och mer begripligt för sakägare och presum-
tiva sakägare att se vad ett ärende kommer att kosta. För myndigheten 
underlättas dialogen med sakägarna. 
 

 En fast avgift som omfattar ett antal vanliga och repetitiva avgränsade 
moment i förrättningen, t.ex. administrativa moment, införs. Detta för att 
skapa en enklare och effektivare kostnads- och prisberäkning för ären-
den.  

För att åstadkomma detta föreslås ändringar i 4 och 5 §§ samt en ny be-
stämmelse i förordningen. Härigenom ges Lantmäteriet möjlighet att be-
sluta om sådana avgifter i en myndighetsföreskrift. En sådan föreskrift 
kommer att gälla både den statliga lantmäterimyndigheten och de kommu-
nala. Före 1996 gällde att regeringen beslutade om lantmäteritaxan, men en 
återgång till en sådan ordning förefaller inte naturlig. Denna typ av beslut 
har i princip helt och hållet flyttats till myndighetsnivå, och något alterna-
tiv till Lantmäteriet är svårt att finna. Vidare bör ansvaret för verksamheten 
och dess ekonomi följas åt. 

Förslaget innebär att det kommer att finnas tre parallella möjligheter till av-
giftssättning. För vissa angivna ärendeslag gäller sakersättning. För övriga 
ärenden gäller tidersättning, men med möjligheten för sakägaren att på be-
gäran få ett anbud med fast pris om det är möjligt. 

Lantmäteriet bör även i fortsättningen årligen följa upp hur avgifterna fallit 
ut och om justeringar krävs. Som idag behöver de olika avgiftsnivåerna och 
taxorna anpassas till rådande kostnadsnivåer för att skapa en fungerande 
och korrekt finansiering av verksamheten. Varje år behöver också övervä-
ganden om att införa sakersättning för ytterligare förrättningstyper göras. 
Samrådsförfarandet med Ekonomistyrningsverket (ESV) föreslås inte änd-
ras. 

Nedan redovisas ett antal överväganden som stöd för förslaget och dess ge-
nomförande. 

 

Ärendetyper lämpliga för sakersättning 

Lantmäteriförrättningar har en stor spännvidd, både vad det gäller omfatt-
ning, svårighetsgrad och komplexitet. Många förrättningar grundas på 
överenskommelser och samförstånd mellan berörda sakägare medan andra 
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är tvistiga. Grundkravet för att förrättningen ska debiteras med sakersätt-
ning bör vara att förrättningsansökan grundas på en överenskommelse och 
att den inte har för stor bedömd komplexitet och för många sakägare. Utö-
ver antalet sakägare i en förrättning är areal, antal berörda fastigheter och 
om åtgärden är inom eller utom detaljplan sådana faktorer som kan ligga 
till grund för att avgöra hur komplex eller omfattande en förrättning är. 

Ett införande av sakersättning för vissa ärendetyper bör ske succesivt, så att 
modellen stegvis kommer att gälla för fler ärendetyper. För följande förrätt-
ningstyper kan det vara lämpligt att i ett inledningsskede tillämpa saker-
sättning: 

 Fastighetsreglering med hela fastigheter eller hela skiften. 

 Avstyckningar inom plan (se exempel nedan). 

 Sammanläggningar. 

 Överenskommelse om ändrade andelstal i gemensamhetsanlägg-
ningar enligt 43 § anläggningslagen. 

 Registrering av ändrade andelstal i gemensamhetsanläggningar  
enligt 24a § anläggningslagen. 

 

Även om ovanstående förrättningar är relativt homogena och likartade så 
varierar handläggningstiden från förrättning till förrättning. Det är därför 
rimligt att en sakersättning för till exempel avstyckningar upp till fem hek-
tar delas upp på några olika arealintervall och antalet nybildade fastigheter 
(styckningslotter). Även andra faktorer än areal och antalet berörda fastig-
heter kan bli aktuella framöver. 

En saktaxa för avstyckningar skulle kunna se ut som i tabellen nedan, i nu-
varande kostnadsläge. Vilka variabler som de olika priserna skall grundas 
på behöver utredas närmare innan beslut tas i form av en myndighetsföre-
skrift. Det får dock inte bli för många variabler eftersom det är viktigt att 
prissättningen är enkel och överskådlig för de sökande.  

 

 

 

Dessa fem ärendetyper utgör sammanlagt ungefär en fjärdedel av antalet 
förrättningsärenden i Lantmäteriet, och med de avgiftsnivåer som anges i 

AVSTYCKNING EJ MÄTNING

Styckningslottens areal (medel), m2 0 ‐ 1 999 2 000‐9 99910 000‐49 999 0 ‐ 49 999

Grundavgift, första tomten 34 000 37 000 40 000 25 000

Tillägg per styckningslott, tomt 2 ‐3 7 000 8 000 TIDERSÄTTNING TIDERSÄTTNING

Tillägg per styckningslott, tomt 4 ‐10 5 000 6 000 TIDERSÄTTNING TIDERSÄTTNING

Tillägg per styckningslott, tomt 11 ‐ 4 000 5 000 TIDERSÄTTNING TIDERSÄTTNING

MED MÄTNING
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exemplet så utgör intäkterna ungefär 13 procent av de samlade förrättning-
sintäkterna. 

Fler ärendetyper med sakersättning bör kunna införas i takt med att erfa-
renheter från sakägarna och verksamheten kan inhämtas. Allt eftersom 
handläggningen blir mer enhetlig och digitaliseras underlättas och möjlig-
görs också införandet av sakersättning för fler förrättningstyper, och even-
tuellt även delmoment. På sikt borde det vara möjligt att införa sakersätt-
ning på de flesta icke tvistiga ärendena med få berörda fastigheter. 

Den nya modellen för ersättning bör ge förutsättningar för att ta betalt så-
väl enligt sakersättning för exempelvis huvudåtgärden (t.ex. avstyck-
ningen) och efter tidersättning för andra åtgärder i den sökta förrättningen 
(t.ex. en marköverföring till styckningslotten). Dessa blandförrättningar 
kommer då att debiteras utifrån en kombination av sakersättning och tider-
sättning. Detta bör komma till tydligare uttryck i den myndighetsföreskrift 
med bestämmelser om avgifter som fastställs för att undvika tveksamheter 
rörande hur avgiftsuttag ska ske. 

ESV har, som framgått ovan, studerat olika sätt att ta ut avgifter i offentlig-
rättslig verksamhet. En slutsats är att, rätt använt, kan en ökad andel för-
rättningstyper med sakersättning bättre driva effektivisering av myndig-
hetens kostnader. 

Möjligheten att erbjuda fast pris för förrättningar som har tidersättning bör 
finnas kvar, åtminstone under ett inte alltför långt övergångsskede. På sikt 
bör det endast finnas två alternativ för prissättning av en förrättning, tider-
sättning eller sakersättning. I ärenden med flera olika förrättningstyper 
kommer en kombination av tid- och sakersättning att förekomma. 

 

Fast avgift för delmoment i en förrättning 

Förrättningsprocessen består av ett antal arbetsmoment. Många av dessa 
moment återkommer i alla typer av förrättningar. Exempel på sådana mo-
ment är diarieföring, fakturering och registrering av ärenden. Gemensamt 
för dessa moment är vidare att tidsåtgången vid varje tillfälle är relativt li-
ten och att de i regel numera utförs av andra handläggare än förrättnings-
lantmätaren. Förrättningsprocessen rationaliseras genom att dessa moment 
utförs av specialister inom respektive område. Som framgått tidigare är det 
inte rationellt att redovisa nedlagd tid för varje sådan enskild åtgärd i varje 
enskilt ärende när arbetssätten förändras på detta sätt. 

Med en fast avgift, här benämnd administrativ avgift, som täcker de totala 
kostnaderna för de angivna momenten åtgår mindre tid till tidföring och 
förrättningsadministration. Det ger en rationalisering och därmed lägre 
kostnader för sakägarna. 

Även om de uppräknade momenten förekommer i stort sett i alla förrätt-
ningar är tidsåtgången inte alltid densamma. Det som huvudsakligen styr 
arbetsinsatsens variation är antalet ingående fastigheter. Avgiften bör där-
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för differentieras med någon form av intervall för antalet berörda fastig-
heter. Detta görs enkelt i samband med faktureringen, då antalet ingående 
fastigheter framgår av beslutet i förrättningen. 

Nedan finns ett exempel på hur en sådan fast administrativ avgift skulle 
kunna utformas. Just detta exempel kan få oönskade tröskeleffekter, varför 
en annan utformning kan vara mer lämplig. Detta kräver dock ytterligare 
studier innan ett slutligt ställningstagande görs. 

Antal berörda fastigheter  1 ‐3 > 3

Administrativ avgift, kr  3 500 3 500

Administrativ tilläggsavgift, kr  0 2 000

 

Om en administrativ avgift bestäms enligt ovanstående exempel så utgör 
det knappt 8 procent av Lantmäteriets förrättningsintäkter.  
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5 Konsekvenser för… 
… sakägaren 

Sakägaren kommer att få ett bättre underlag för ett beslut om ansökan om 
en förrättning. Information kommer att finnas bl.a. på Lantmäteriets hem-
sida om avgifter för de ärendetyper där sakersättning gäller liksom om de 
delmoment i ett ärende som har en fast avgift (administrativ avgift) och 
som alla förrättningstyper debiteras. Detta kommer att underlätta för sakä-
garna att beräkna och uppskatta förrättningskostnaderna, dvs. ett bättre 
ekonomiskt och beslutsmässigt underlag för sökande. Det kommer också 
att bli ett och samma pris för alla sakägare oavsett var i landet fastigheten 
ligger eller vem som handlägger ärendet. 

Även för förrättningstyper som fortfarande kommer att omfattas av tider-
sättning blir det troligtvis enklare att uppskatta priset. Med utgångspunkt i 
de förrättningstyper som kommer att ha sakersättning bör det bli enklare 
att bedöma prisbilder för övriga förrättningar.  

Lantmäteriet bör kontinuerligt utvärdera utfallet av den nya modellen med 
sakersättning så att avgifterna inte motverkar behovet av önskvärda för-
rättningar. Det finns en medvetenhet om att en sakersättning som inte be-
aktar nyttan av lantmäteriförrättningen kan få oönskade effekter, t.ex. risk 
för köpmotstånd i de delar av landet där markvärdena är låga. Om den nya 
sakersättningen skulle visa sig ha dessa brister kan en lösning, i linje med 
Fastighetsbildningskostnadsutredningens resonemang 1990, vara att ha en 
tydligare koppling mellan avgift och nytta vid bestämmande av sakersätt-
ningen. T.ex. skulle en geografisk uppdelning på områden med liknande 
markvärden möjliggöra en differentiering av sakersättningen som bättre 
knyter an till den nytta som sakägarna upplever av lantmäteriförrätt-
ningen. Precis som Fastighetsbildningskostnadsutredningen konstaterade 
medger dock gällande regelverk inte en sådan modell för avgiftssättningen. 

 

… myndigheten  

Prisdiskussionen blir betydligt enklare med sakersättning för hela förrätt-
ningar, jämfört med att som idag diskutera pris i varje enskilt fall. Den 
press att hålla kostnader och pris låga som medarbetare ofta känner från 
t.ex. de sakägare man möter i ett enskilt ärende kommer att minska. Enkla 
och tydliga rutiner kring dessa ärenden bör tas fram, för att göra det lätt för 
medarbetarna att hålla kostnader och tidsåtgång inom de ramar som finns 
för att myndigheten ska få kostnadstäckning för dessa ärenden.   

Vid förrättningar med blandade ersättningstyper blir det viktigt att hand-
läggaren tydligt kan kommunicera och avgöra vilka förrättningsdelar som 
omfattas av sakersättning och vilka som omfattas av tidersättning för att 
kunna lämna rätt upplysningar till sakägaren och för att kunna föra tiden 
rätt.  
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Införande av en sakersättning och en administrativ avgift för vissa angivna 
förrättningsmoment kräver en god kontroll över hur mycket tid som går åt 
till de ingående arbetsmomenten så att intäkten motsvarar kostnaden. Det 
måste fortfarande finnas möjlighet att följa upp hur effektiv handlägg-
ningen varit och om avgifterna motsvarar myndighetens kostnader. Men 
som framgått tidigare bör denna uppföljning kunna göras på ett enklare 
sätt än idag. 

Lantmäteriet behöver ha en god kontroll över den framtida ärendesam-
mansättningen i produktionen, vilket kräver bra statistik och uppföljning. 
Felbedömningar av dessa faktorer kommer medföra ekonomiska avvikel-
ser.  

Fasta avgifter och sakersättning är en bättre avgiftsgrund för digitalisering i 
samband med en ökad automatisering av förrättningsprocessen. Digitali-
seringen kommer med tiden att leda till effektivare arbetssätt och ökad 
ärendegenomströmning. Det i sin tur bidrar till kortare handläggningstider 
och priser som bättre motsvarar samhällets behov. 

Ett införande av möjlighet att använda sakersättning ändrar inte det ekono-
miska målet, dvs. full kostnadstäckning för verksamheten, och är därmed 
ekonomiskt neutralt både för myndigheten och sakägaren. 
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6 Ikraftträdande 
De förslag som förs fram ger en möjlighet att införa sakersättning parallellt 
med tidersättning (och möjlighet till fast pris). Den författningsändring som 
skapar en sådan möjlighet bör träda i kraft den 1 januari 2018. Därefter kan 
det praktiska genomförandet ske genom att Lantmäteriet beslutar om av-
gifterna för vissa ärendetyper och avgränsade delmoment. 

Rent praktiskt bör, sedan den föreslagna författningsändringen trätt i kraft, 
Lantmäteriets införande av sakersättning ske succesivt över några år, med 
ett begränsat antal ärendetyper och delmoment inledningsvis. Det ger möj-
lighet till ett välgrundat och korrekt avgiftssystem vilket är viktigt för att 
ett införande ska bli framgångsrikt. Den ekonomiska risken i att införa sa-
kersättning som tillägg till de idag existerande ersättningsformerna reduce-
ras. Fördelen med ett succesivt införande är också att personal och ledning 
kan vänja sig vid det förändrade arbetssätt det innebär med sakersättningar 
och fasta avgifter. Uppföljning kan anpassas för det nya arbetssättet. Det 
finns också en möjlighet att fånga upp omvärldens upplevelser innan man 
går vidare med nästa typ av förrättning.  

Detta införande och denna förändring skapar bättre förutsättningar för ett 
framtida avgiftsuttag för att täcka myndigheternas kostnader och ge god 
lantmäteriservice. 
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